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Инвестиция която ще ви се отблагодари

Плотове от Гранит
Гранитът има богата красота, която може да съвпадне с всеки стил на обзавеждане. Това е натурален продукт с вечна аура и привлекателност. Гранитните
плотове добавят една висококачествена кухня на следващо ниво визуално и често стават централен елемент в стаята. С повече от 20 нюанса на гранит, с
които да работите, ще откриете такъв, който се съчетава идеално с вашите кухненски шкафове, подови настилки и стени
Защо гранит ?
•

Сред най-красивите плотове естествени материали

•

Акцентирайте върху добрия външен вид на качествените кухненски шкафове

•

Естествен камък за тези, които искат екологично чист плот

•

Отлична здравина и издръжливост при правилно обслужване

•

Устойчив на драскотини и повреди от топлина, като например тигани или горещи инструменти за коса

•

Добра устойчивост на петна и лесно почистване при правилно запечатване

Правилния избор за вяшият дом

Плотове от технически камък Кварц
Кварцови плотове са произведени от човека инженерни каменни плотове, образувани чрез комбиниране на 90% земен кварц (естествен
твърд минерал) с 8-10% смоли, полимери и пигменти. Освен издръжливостта, която осигурява кварцът, този материал е красив и неговото
голямо разнообразие от цветови опции със сигурност ще ви хване окото. Вашите възможности са почти безкрайни, тъй като кварцът
варира от естествени цветове като бели, черни и кафяви до други цветове като златни или сини. Дизайнът на кварцов плот не само носи
характер на вашата кухня, но предлага и предимства, които надхвърлят други традиционни материали.
Защо Кварц ?
•

Красив и модерен дизайн към вашият дом

•

Изключително твърд и издръжлив

•

100% Устойчив на петна и пукнатини

•

Широка гама от цветове

•

Лесен за почистване

•

Антибакетриаляен материал
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Облицовката с естествен камък ще допринесе за един нов и модерен облик във вашият дом или
офис.Съчетанието на материалите може да задоволи различни предпочитания от класически и елегантен дизайн
подчертаващи естествената красота на природните материали до модерни и стилни решения комбиниращи се с
навлизащите днес нови интериорни проекти.
Естествените материали позволяват огромно разнообразие от обработки и комбинации на цветове даващи
свобода на съвременната архитектура.
Освен в качеството си на добър дизайнерски материал естественият камък е един от най-добрите избори в
отношение на здравина,дълготрайност,поддръжка и екологично съобразим материал.

Неограничени дизайнерски решения

Гранит
Произход: Среща се във всички континенти
Състав:
Гранитът всъщност е магма от недрата на Земята, като в състава му се отличават някои от сформиралите се
минерали, при кристализазията на магмата, а именно слюда и кварц. Процесът на изстиване на магмата
(кристализиране), се случва при достигане до повърхността на земята.
В следствие на този процес се образуват неравни и различни цветове и нюанси , с които гранитът е характерен.
Изключително устойчив на износване, надраскване, натиск, атмосферни и климатични влияния. Тези качества го
правят подходящ както за вътрешно , така и за външно приложение, облицовки, украси, пана, паметници.
Гранитът практически не абсорбира влага. Коефициент на поглъщане на вода 0,05 – 0,17 % .

Комбинацията от цветове, на всеки един гранит, е достойна да
отговори и на най-капризните дизайнерски идеи.

Водоустойчив Устойчив на драскане

Дълъг живот

Екологичен

Кварцов продукт Устойчив на петна

Мрамор
Произход: Мраморни кариери има почти навсякъде по континентите.
Характеристика:
Метаморфна скала, която се образува под въздействието на висока температура и налягане под Земята.
Тези температури и налягания винаги са по-високи от тези по повърхността на Земята и променят минералите , от които е изградена
първичната скала в други минерали (рекристализация). Например, както е гнайсът от метаморфозата на гранита, така и мраморът от
метаморфозата на варовика и др.
Устойчивост:
Мраморът е по-малко устойчив на натиск, надраскване и атмосферни влияния, в сравнение с гранита, но въпреки това достатъчно здрав,
за да се конкурират. Тези качества го правят подходящ както за вътрешно, така и за външно приложение, облицовки, украси, пана,
паметници, но с по-малък срок на годност, отново в сравнение с гранита. Затова е важно да се поддържа.
Хигроскопичност:
Мраморът абсорбира влага, но в изключително малки количества.
Съвместимост:
Мраморът успешно се комбинира с дърво, метал, стъкло, керамика и практически с много други материали, използвани в съвременното
строителство.
Цветова гама:

Мраморът е с неподозирано богата палитра от цветове. От чисто бял
цвят, през жълти, червени, оранжеви, кафяви, зелени, сини, сиви и
такива граничещи с черно. Характерна краска на мрамора са жилите му
(дамарите).

Технически камък

Комбинация от естествен кварц и други суровини, които са изключително
твърди и устойчиви. Тези характеристики се съчетават, за да създадат идеална повърхност за
кухненски плотове, бани, подови настилки и стенни сайдинг.

Устойчиво на петна
Непореста повърхност и силно устойчив на оцветяване, причинено от кафе, вино, лимонов сок,
зехтин, оцет, грим и много други ежедневни продукти.

Цветен помощник
ПРЕДЛАГА СЕ В ПОВЕЧЕ ОТ 40 ЦВЯТА, КАТО ОСИГУРЯВА ПЕРФЕКТЕН ЦВЯТ ЗА ВСИЧКИ ДИЗАЙНИ
И ПРОЕКТИ. ТРИТЕ ТЕКСТУРИ, ПОЛИРАНИ, ВЕЛУР И ВУЛКАН, ПОЗВОЛЯВАТ БЕЗКРАЙНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ.

Водоустойчив

Устойчив на драскане

Антибактериален

Дълъг живот

Устойчив на киселинни продукти

Екологичен

Кварцов продукт

Устойчив на петна
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,,СОМ Мрамор ООД“ изработва изделия от естествен и технически камък,
характеризиращи се с изключителна издържливост и трайност. Тези изделия включват
подпрозоречни плотове, стъпала, кухненски и бар-плотове, настилки, облицовки,
камини, пана, декоративни елементи.

Фирмата предлага на своите клиенти както изработка на изделия по индивидуални
проекти и детайли, така и оразмеряване, консултации, доставка и монтаж.Екипът на
фирмата се стреми да осигури на своите клиенти максимално качество и изцяло
професионално обслужване на всеки етап от проекта.
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